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16 september 2012 STARTZONDAG
Zoals inmiddels al een aantal keer aangekondigd zal op
zondag 16 september 2012 de startzondag zijn, die we
als volgt hopen in te vullen.
Na de kerkdienst is er (zoals inmiddels gebruikelijk)
koffiedrinken, waarna we een wandeling met
verrassingen zullen maken in de directe omgeving van
Krimpen aan de Lek. De wandeling zal ongeveer een
uur duren, met steeds een korte stop bij de
verrassingen.
Voor degenen die niet kunnen/willen meewandelen
zullen er in de kerk spellen worden klaar gezet, zodat
u elkaar op die manier kunt uitdagen. Ook zal er
gelegenheid zijn om samen te zingen bij het orgel.
Als de wandelaars terug komen bij de kerk en iedereen
uitgespeeld en gezongen is, is het tijd voor de
gezamenlijke lunch. Omdat smaken nu eenmaal
verschillen en we geen (culinair) talent verloren willen
laten gaan, willen we iedereen vragen iets lekkers mee
te nemen voor de lunch.
Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan
sandwiches (of gewoon dubbele boterhammen),
wraps, hartige taart, worstenbroodjes, pannenkoeken,
salades, fruit, komkommer, tomaat, enz.
Het is de bedoeling dat u iets lekkers mee neemt voor
minimaal het aantal personen waarmee u komt. U kunt
de spullen voor de dienst inleveren in de keuken, zodat
wij voor de lunch een mooi buffet kunnen
samenstellen. Voor drinken zal worden gezorgd.
We hopen op een gezellige lunch, waarbij het menu
net zo divers zal zijn als onze gemeente dat is.
Voor de jeugd van 8 – 12 jaar en Rock Steady (12 – 17
jaar) is er een gezamenlijk programma met de
dijkkerk. Na het koffiedrinken kunnen jullie naar het
Voorhof gaan en je inschrijven voor het spel. Het spel
zal worden gespeeld op het grasveld naast basisschool
De Wegwijzer en ongeveer een uur duren. Tot slot
kunnen jullie pannenkoeken eten in het Voorhof.
Hou deze datum dus vast vrij in uw/jouw agenda!
Commissie V&T
Namens de kerkenraad:
Bevestiging Ds L.M. Schermers:
De procedures met betrekking tot het beroepingswerk
zijn afgerond en de benodigde toestemmingen hebben
we ontvangen. In overleg met Ds. L.M. Schermers is
de datum voor haar bevestiging vastgesteld op 11
november in een middagdienst die om 14:30 zal
beginnen. Al vast een datum om in uw agenda te
noteren.

Nog een aantal data om rekening mee te houden:
·
De startzondag op 16 september.
·
Het bevestigen van nieuwe ambtsdragers op
zondag 23 september.
Er zijn 3 gemeenteleden die zich de komende 4 jaar
voor onze gemeente, als kerkrentmeester, ouderling
en diaken, gaan inzetten. Het zou fijn zijn wanneer u
bij deze dienst aanwezig bent. Een goed bezochte
dienst zal voelen als een warm welkom van de nieuwe
ambtsdragers.
Van de scriba:
-Van de Orgelstichting van de Grote- of Johanneskerk
te Lekkerkerk hebben we een uitnodiging ontvangen
om aanwezig te zijn bij de overdracht van het
gerenoveerde en uitgebreide Scholgens en van den
Haspelorgel ( voor de kenners: de uitbreiding betreft 3
zelfstandige stemmen op het pedaal, t.w. een Fagot
16vt, een Octaaf 8vt en een Octaaf 4vt).
Lekkerkerk heeft nu het mooiste historische orgel van
de Krimpenerwaard! De overdracht met een
introductieconcert door Arie van der Vlist is dinsdag 11
september om 20.00 uur.
- Door het Nederlands Bijbelgenootschap worden we
attent gemaakt op Nationale Bijbelzondag op 28
oktober a.s. Zoals U welicht weet organiseert het NBG
van 2011-2014 de campagne: "Wijs met de Bijbel". In
het seizoen 2012/2013 staat alles in het teken van de
psalmen. Het thema is: 'Zing, bid, fluister, schreeuw Wijze woorden uit de Psalmen.'
Er is een psalmenbrochure gemaakt (evt. bij de scriba

verkrijgbaar en anders online te bekijken via
www.wijsmetdebijbel.nl.

Samenwijzer
De sluitingsdatum voor het insturen van kopij voor de
Samenwijzer is zondag 2 september.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…. de heer v.d. Molen voor zijn 92ste verjaardag
en voor mevr. Riet Eikelenboom ter bemoediging.
Koster
01-09 t/m 07-09 dhr. C. v. d. Schans
08-09 t/m 14-09 dhr. L. Hordijk
Kerkdienst zondag 9 september
10.00 uur ds. W. Jeroense

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl of zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

